
DACIÓN DE CONTAS - ANO 2015
CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR AGROMA SOBER

- TRABALLO MUNICIPAL

A concelleira Paula Vázquez Verao e o concelleiro Diego Xesús López González 
asistiron a todos os plenos e comisións municipais celebrados en 2015.

* INTERVENCIÓNS

- Intervención no Pleno de Investidura (13-6-2015): 

https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/06/12/agroma-sober-aproveita-o-pleno-
espectaculo-de-constitucion-da-corporacion-de-madrugada-para-denunciar-as-practicas-
antidemocraticas-do-pp/

* PROPOSTAS NO PLENO DE ORGANIZACIÓN

- Agroma Sober levou ao pleno de Organización (2-7-2015) unha proposta 
alternativa ás retribucións por asistencias, rebaixando a súa contía e primando 
as aportacións para o traballo dos grupos municipais sobre as asistencias 
individuais, que foi rexeitada polo PP.

https://unidadepopularsober.files.wordpress.com/2015/07/pleno-organizacic3b3n-sober1.pdf

* MOCIÓNS

- Para que se cubra de xeito estable a cuarta praza de pediatría no Hospital de 
Monforte: 
https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/07/28/para-que-se-cubra-de-xeito-estable-unha-
praza-de-pediatria-no-hospital-de-monforte/
[pleno ordinario de xullo de 2015]

- Medidas para a prevención local dos lumes: 
https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/07/30/medidas-para-a-prevencion-de-lumes-en-
sober/
[pleno ordinario de xullo de 2015]



- Instar ás administracións locais da Ribeira Sacra a tomaren medidas e presionar 
para a acollida de persoas refuxiadas en Europa.
https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/09/16/mocion-para-instar-as-administracions-
locais-da-ribeira-sacra-a-tomaren-medidas-coordinadas-para-a-acollida-de-persoas-refuxiadas/
[pleno ordinario de setembro de 2015]

- Moción estatal da Coordinadora da Marcha contra as violencias machistas do 7 
de novembro.
https://unidadepopularsober.files.wordpress.com/2015/11/mocic3b3n-7n.pdf
[pleno ordinario de novembro de 2015]

* PREGUNTAS

 – Tense previsto actuar de acordo coa ordenanza municipal de limpeza, valado 
de solares, ornato público e conservación de fachadas nun solar da Pena de 
Proendos cheo de lixo, e do que xa foi avisado o Concello?
[pleno ordinario de xullo de 2015]

- Sobre cando se poderá consultar o documento da candidatura da Ribeira Sacra 
a Patrimonio da Humanidade.
[pleno ordinario de setembro de 2015]
 
- Cando se ten previsto continuar a extensión do saneamento pola parroquia de 
Neiras?
[pleno ordinario de novembro de 2015]

- Tense noticias de se a Deputación vai continuar corrixindo o arcén da estrada 
Sober-Gundivós?
[pleno ordinario de novembro de 2015]

- Coñece o goberno local cómo está a situación do Pazo de Sober?
[pleno ordinario de novembro de 2015]

* ROGOS

- Dirixirse á Deputación para que se corrixira o acabado da estrada Sober-
Gundivós, que quedara perigoso para a conducción.
https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/07/29/peticion-para-corrixir-o-acabado-da-
estrada-sober-gundivos-vilacha/
[pleno ordinario de xullo de 2015]

- Arranxar urxentemente a claraboia da Casa da Cultura.
https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/09/22/polo-arranxo-
urxente-da-claraboia-da-casa-da-cultura/
[pleno ordinario de setembro de 2015]

- Dirixirse á Deputación para a mellora dos puntos de alta sinistralidade da 
estrada Sober-Doade.
https://unidadepopularsober.wordpress.com/2015/09/24/pola-reiteracion-
do-acordo-plenario-para-demandar-a-deputacion-melloras-nos-puntos-de-
alta-sinistralidade-na-estrada-sober-doade/
[pleno ordinario de setembro de 2015]



- Dirixirse á Deputación para solicitar bandas rugosas para regular o tráfico no 
lugar de San Martiño de Arroxo.
[pleno ordinario de setembro de 2015]

ROGOS SOBRE ACORDOS PLENARIOS PENDENTES DE CUMPLIR
[pleno ordinario de novembro de 2015]
 
- Que se adecue a laga do Amendo para que a auga non se estanque no fondo e 
que se mellore o acabado da obra (rogo levado a Pleno en setembro de 2014).

- Que se convoque por primeira vez a Comisión de Turismo xa creada (o primeiro 
acordo plenario para a creación da mesma é de xaneiro de 2014).

- Que se reactive a agrupación de Protección Civil de Sober (falado na xuntanza 
de voceiros de agosto de 2015, logo de moción de AGROMA SOBER en xullo de 
2015).

- Que se publiquen na páxina do Concello de Sober os gastos e ingresos da Feira 
do Viño de 2015.

- Que se traballe para dotar dun punto de luz o lugar de Corvelle.

- Que se realice unha comprobación máis exhaustiva das plantacións de 
eucaliptos, que persisten no termo municipal, pese á súa prohibición.

- Medidas sociais na ordenanza do IBI.
[pleno ordinario de novembro de 2015]

* TEMAS INCUMPLIDOS POLO CONCELLO NO ANO 2015

- Está pendente de xuntarse por primeira vez a Comisión de Turismo.

- Pendente a data de xuntanza dos grupos municipais para implementar medidas 
de prevención de lumes.

- TRABALLO SOCIAL

- Acto informativo e debate sobre a regularización catastral, no local social de 
Canaval o 18 de decembro de 2015, coa participación do Sindicato Labrego 
Galego.



- PARTICIPACIÓN CIDADÁ

- Colgouse na rede toda a información dos plenos municipais.

- Realizouse unha enquisa on-line de opinión sobre temas municipais.

- Informamos sobre a regularización catastral.

- Informamos sobre os traballos da comisión de deslinde do Concello de Sober e 
Monforte polo termo municipal na zona do Reboredo.

- Trasladouse ao Concello a información sobre dous puntos de vertedoiros 
incontrolados.

- ORGANIZACIÓN DA ASEMBLEA

- Celebración de asembleas abertas.

- Creación dun CIF do Grupo Municipal Agroma Sober. Pendente de creación 
dunha conta corrente específica para os ingresos por grupo municipal.

- FINANZAS

GASTOS 2015 INGRESOS 2015

- Copias de carteis do acto sobre o catastrazo: 
14 €

- Por grupo municipal: 0 €

- Subcarpetas: 1,80 € - Asistencias de concelleiro/a: 0 €

- Carpeta para arquivo: 4,90 €

- Cuña de radio para anuncio de acto sobre o 
catastrazo: 15 €

TOTAL GASTOS: 35,7 € (cubertos con 
aportación voluntaria)

TOTAL INGRESOS: 0 €

En 2015, aínda non se recibiu a subvención electoral, polo cal aínda non 
podemos facer balance final das Finanzas das eleccións (das que xa publicamos 
os gastos e aportacións: https://unidadepopularsober.files.wordpress.com/2015/06/finanzas-
eleccic3b3ns.pdf).

Tampouco se recibiu nada do Concello de Sober, co cal en 2016 a Asemblea 
Local da Candidatura de Unidade Popular Agroma Sober terá que decidir cómo 
actuar a respecto da subvención por grupo municipal.

En canto ás asistencias por cada concelleiro, a asemblea tomou a decisión de 
que a final de ano se renderían contas dos gastos e das doazóns que fai cada 
concelleiro/a das súas asistencias.

Así, en canto se reciban as de 2015, deduciranse gastos (dos adiantados para o 
traballo de 2015) e doarase o que corresponda para o traballo local.

Tamén se dará conta pública das declaracións de bens dos concelleiros, 
entregada a inicio de lexislatura, e da declaración á súa saída.

C.U.P. AGROMA SOBER 2015


